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Nyíregy háza és térsége s zennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási progr am jának megvalósítása
cs ak nem 15 m illiárd forint összköltségu beruházás, m ely nek k eretében a v árosban m integy 8500
eddig még c s atornázatlan ingatlan szennyvízelvezetés e oldódik m eg. A szennyv ízcsatorna-építés
150 utcát és 17 bokortanyát érint, m ely területeken mintegy 150 kilométer s zennyvízcsatorna és 98
új szennyv ízátem el o épül. Mikó Dániel projektmenedzsert a program állásáról kérdeztük.

- Az utóbbi idoben egyre több kérdés merül fel, azzal kapcsolatban, hogy mi van már a
szennyvízprogrammal, mikor lesznek meg az elso kapavágások.
- Nem igazán tudják a programban részt nem vevok, hogy mennyi elokészíto munkát
igémnyel egy ilyen Európai Unió Kohéziós Alapjának támogatásával megvalósuló
beruházás addig, amíg a kivitelezés megkezdodhet. Örvendetes, és mindenképpen
lényeges elorelépés, hogy az engedélyeztetési folyamat jól halad, már az összes
közremuködo szakhatóság megadta a hozzájárulását. Várhatóan augusztusban az
építési engedélyét is megkapjuk.
- A legnagyobb problémát továbbra is a sokszáz ingatlant érinto
Kistelekiszolo jelenti?
- Igen. Kistelekiszolot már a 90-es években teljes köruen akartuk
csatornázni. Ez azért nem történhetett meg, mert akkor sem voltak
meg az építés feltételei, nem voltak szabályozottak az utcák.
Nagyon sok energiát fektettünk abba, hogy az itt éloket
meggyozzük a csatornázással együtt járó elonyökrol. Ennek
eredményeképpen elmondhatjuk, hogy mintegy hatszáz aláírt
megállapodásunk van. Ennyi ingatlantulajdonos fogadta el azt az
ajánlatot, hogy lemond térítésmentesen a földterületének egy
részérol annak érdekében, hogy a csatornázás megtörténjen, és
meglegyen a továbblépés lehetosége, közmuveket,
csapadékcsatornát, utat, járdát lehessen építeni. Száz alatt van még azon
ingatlantulajdonosok szám, akikkel még nem sikerült megállapodást kötni. Pedig ez
mindenképpen szükséges ahhoz, hogy Kistelekisztolo teljes köruen csatornázott legyen.
- Elutasítják a programban való részvételt?
- Ezek az ingatlantulajdonosok nem elzárkóznak, hanem nem fellelhetoek, sok esetben
nem tisztázottak a tulajdoni viszonyok sem.
- Kistelekiszoloben általában 15 utcáról beszélünk.
- De csak azért, mert ennyiben nem épülhet meg a szennyvízcsatorna, ha a
tulajdonosokkal nem tudunk megállapodni. Ezek közül két utcában – a Kocsis és a
Vincellér – kétséges, hogy meg tudjuk szerezni az építéshez szükséges területeket. Ezek
azok az utcák, ahol nagy számban még nem tudtunk a tulajdonossal megállapodni.
- Vizsgálták, hogy bizonyos területeken miért nincs meg a megfelelo együttmuködés?
- Pár utcában megnéztük mennyi vizet használnak fel és mennyi folyékony hulladékot
szállíttatnak el. Megdöbbento számokkal találkoztunk, van olyan utca, ahol évente 4300
m? 3 szennyvíz tunik el. Belegondolni is szörnyu, hogy ez az eltuno szennyvíz ott van a
településrész alatt, ami környezetszennyezo és visszafordíthatatlan folymatakat indít el.
Elfertozi azokat a vízrétegeket, ahonnan sokan korábban a vizüket nyerték. Ezt meg kell
akadályozni! Ott, ahol a csatornázás nem valósul meg, elszámoltatjuk a keletkezo
szennyvizekkel a tulajdonosokat.

http://www.indexkelet.hu/nyomtato.php?cikk=22379
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- Mi várható a közeljövoben?
- Augusztus 9-én külföldi szakértok, minisztériumi
delegáltak érkeznek Nyíregyházára, hogy
megvizsgálják a program elokészítettségét, a
megvalósítás lehetoségét. Ezek a szakemberek
fogják kimondani a végso véleményt, ami alapján
reményeink szerint minden akadály elhárul a
program megvalósítása elol.
Augusztus 27-én a közgyulés napirendre tuzi a
víziközmu építo társulást szervezo bizottság
megalakítását. Itt egy 11 tagú bizottságra teszünk
javasalatot. Ezt követoen indul a szervezo munka.
Azt szeretnék, hogy 2-3 hónap alatt az érintett 8500
ingatlantulajdonos legalább 67 százaléka nyilatkozna
arról: részt kíván venni a társulásban.
Elkészült és az üzemeltetonél van felülvizgálaton a kivitelezok kiválasztását szolgáló
tenderterv. Kész van a központi kompsztáló és a II. számú szennyvíztelep tenderterve is.
Ezek véglegesítése után lehet pályáztatni és kiválasztani a nyertes kivitelezot. Kész van
a beruházás megvalósítását ellenorzo mérnokszervezet kiválasztására kiírt pályázati
felhívás is, és túl vagyunk a minoségbiztosítási véleményezésen is.
Szeptemberben már a gazdasági elemzések is elkészülnek, amelyek a program
megvalósíthatóságát és a hosszú távú muködtetés feltételeit vizsgálják. Ezek lezárultával
küldjük a pályázatot Brüsszelbe.
(A térképen a piros vonal jelöli a tervezett szennyvízvezetéket.)
További információk megtalálhatóak: a www .ny irs zen ny v iz.hu weboldalon.
bm
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